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  O nosso amigo, Patrão Sensei, 5.º dan1 de Karatêdô, fundador e mentor 
do Centro de Artes Orientais, convidou-me, amavelmente, na minha qualidade de 
Director-geral do Espaço Cultural Ashram Pashupati e de responsável pela Secção de 
Yôga do Centro de Artes Orientais, para participar nas cerimónias de inauguração do 
"Caminho do Mar&o Pinho (Shoto-no-Michi)" e de "Plantação Simbólica de uma 

Cerejeira (sakura)" na Sede da Associação Shotokai de Portugal no Alto das Barrocas 
em Almada. Tais cerimónias decorreram no passado dia 3 de Maio de 2011, das 15h30 
às 17h00. Tal convite muito nos honrou e aceitámo-lo.  
  Fiz-me representar pela nossa querida senescal, a Instrutora Anabela 
Duarte da Silva, que compareceu nas cerimónias acima referidas e aí participou, com 
toda a dignidade, como a melhor representante que poderia escolher, pois "a sua 
beleza e a sua simpatia iluminaram de brilho" tais cerimónias, como mo referiu o 
organizador. Patrão Sensei, já me agradeceu, em nome do Centro de Artes Orientais e 
da Associação Shotokai de Portugal, a nossa participação.  
  Foi um evento de um grande simbolismo que se integra numa iniciativa 
da Associação Shotokai de Portugal – que é o Caminho d'O Mar & o Pinho. Propõem- 
-se, estes karatekas a subir pelo interior de Portugal, todo o caminho do mar e do pinho, 
do Algarve (Ferragudo) à Galiza (Santiago de Compostela). Pretendem fazê-lo em 20 
lanços. Pretendem também revisitar um dôjô2 em cada um do lanços. Tarefa bela de 
quem sente esta terra e a integra no seu ser e nas suas opções filosóficas. E nestas 
andanças, os pés, devem sentir as dificuldades do percurso. O render homenagem a 
um dôjô em cada um dos lanços é uma mostra de humildade e de companheirismo. 
Tanto por parte dos que aí estarão, como por parte do que lá chegam. Faz parte dum 
processo harmonização entre gentes diferentes, com hábitos, saberes e vivências 
distintas, mas unidas pelos mesmos objectivos. É a humildade do que busca e, por isso, 
aceita. 
                                                 

1 O Karatêdô, tal como o Yôga, tem várias escolas, chamam-lhe estilos. Em regra a maior parte dos estilos têm um 
sistema de graduações dan que termina no 10.º dan. O estilo praticado por Patrão sensei, Shotokai, não segue essa 
tendência. E as graduações acabam no 5.º dan. Ou seja, Patrão sensei possui a graduação máxima deste estilo de 
Karatêdô. 
 
2 Dôjô é um termo japonês que designa o local onde se praticam as artes do Budô, como o Karatêdô. Numa tradução 
adequada, é o "local da iluminação". Tem, nas artes do Budô, uma função em parte semelhante às do Ashram para o 
Yôga. Vide o nosso artigo recente sobre este tema: http://www.cao.pt/surya/jc_47_1.pdf; 
http://novo.nossacultura.org/blog-adyashtanga/swasthya-yoga/488589497;  https://www.facebook.com/pages/Montijo-
Portugal/Espa%C3%A7o-Cultural-Pashupati/150988291624690#!/note.php?note_id=170134679710051;  
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  Este percurso far-se-á pelo pinho, pelo interior, mas também pelo mar, 
de praia em praia. Este projecto destes nossos amigos perdura no tempo. Tendo início 
em 2 010, terminará em 2 012. Tanto caminharão. Tais pés lhes permitirão tantas provas 
existenciais. E regressarão, um dia, ao ponto onde começaram – Ferragudo no Algarve. 
Tal terra exultará, certamente, por tais filhos que a ela voltarão. Modificados, 
certamente, mas ainda assim iguais ao que eram quando iniciaram o caminho – gentes 
dedicadas, persistentes, determinadas e com uma grande capacidade de realização. 
Regressarão diferentes mas iguais ao que eram – como guerreiros, também da 
consciência alargada que procuram. Gentes que no seus actos procuram refazer a ponte 
de sempre – a ligação que esta terra, extremo ocidental, sempre conseguiu fazer com os 
extremos orientais.  
 Na cerimónia em que a Instrutora Anabela participou estiveram presentes dois 
mestres de Karatêdô Shotokai, da Nihon Karatê-dô Shotokai. Donde resultou que 
nesta cerimónia e neste lanço do Caminho casaram-se dois percursos. O mais longo, o 
de Tóquio a Almada e o mais curto, o que vai do pátio onde a cerejeira foi plantada ao 
dôjô (cerca de 50 metros) onde a restante cerimónia decorreu - Yutenkan. De imediato 
aqui encontramos alguns aspectos simbólicos, entre outros, o da união entre o 
infinitamente grande e o infinitamente pequeno. E sem me querer demorara em 
comparações, não é assim, também, por exemplo, no mito e lenda de Ganêsha? Em que 
Shiva une a cabeça de um elefante ao corpo do seu filho, resultando daí esta divindade 
hindu com cabeça de elefante? Pois, sabemo-lo, o caminho mais curto é, na sua 
dificuldade e necessidade de persistência e de vontade indomável, tão difícil como o 
caminho mais longo. Pois alguém que quem não consiga fazer o pequeno caminho não 
terá resiliência para o grande. 
  A Instrutora Anabela também deu o seu contributo à plantação da 
cerejeira, e, certamente, impregnou-a com a capacidade que as mulheres (deusas como 
são vistas na nossa tradição tântrica) têm da regeneração da vegetação, da fertilidade, 
da capacidade de dar vida. Também por isto, a cerimónia resultou energeticamente 
equilibrada.  
  Devo, por fim, referir-vos que os 20 lanços do Caminho, são 
coincidentes, em número aos 20 princípios definidos pelo Mestre Funakôshi, que 
usava, como pseudónimo, quando assinava poemas que escrevia, o nome de Shoto – " 
a ondulação dos pinheiros sob o vento". 
  Deixo-vos três fotografias e, consequentemente, três momentos da 
participação da Instrutora Anabela na cerimónia. 
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O momento da plantação da cerejeira. Anabela Silva derrama a água na cerejeira. Vêem-se, na foto, da 

esquerda para a direita, Fernando Sarmento, Rosa Brites, José Patrão, um dos Mestres visitantes da Nihon-
Karatê-dô Shotokai de Tóquio e o professor de língua japonesa do Centro de Artes Orientais. 

 

 
Momento da entrada da Instrutora Anabela Silva no dôjo Yutenkan. 
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Foto de grupo. Ao centro a Instrutora Anabela Duarte Silva. 

 
João Camacho, Yôgachárya 
Discípulo de Shrí DeRose 
 
Sou irmão de dragões e companheiro de corujas 
 
 


